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RALA-projektipalaute on rakennusalan osapuolten yhteinen palautejärjestelmä, jossa osapuolet 

voivat antaa ja saada palautetta sekä projektin aikana että sen päätyttyä. Projektin tehokkaan 

arvioinnin ja systemaattisen palautteen merkitys korostuu, kun rakennushankkeista tulee 

entistä suurempia, monimutkaisempia ja vaikeammin hallittavia. Myös uudet toteutusmuodot 

sekä osapuolten välisten yhteistyösuhteiden kehittyminen vaativat toimijoiden keskinäistä 

arviointia. Järjestelmä soveltuu eri tyyppisiin hankkeisiin ja toteutusmuotoihin. 

Projektipalautteen avulla rakennusalan toimijat – tilaajat, rakennuttajat, suunnittelijat ja 

urakoitsijat – voivat kehittää omaa toimintaansa.  

Projektipalautteen kaikille osapuolille yhteiset arvioinnin alueet ovat projektinhallinta, yhteistyö, 

henkilöstö ja tavoitteiden toteutuminen. Palautekysymykset on muotoiltu väittämiksi, joissa 

arvo 1 kuvaa toimintaa erittäin huonosti ja vastaavasti 5 erittäin hyvin.  

Rakentamisen Laatu RALA ry on kerännyt projektipalautetta järjestelmänsä kautta vuodesta 

2008 alkaen. Järjestelmässä on kaikkiaan 1 747 hanketta ja noin 6 000 palautetta.  

Nyt tehdyn analyysin tarkoituksena oli selvittää, mitä tekijöitä hankkeen eri osapuolet 

painottavat hankkeen onnistumisessa sekä osapuolten tyytyväisyyttä pääurakoitsijan 

tuottamaan laatuun. Menetelmän tarkempi kuvaus löytyy tämän tiivistelmän lopusta. 

Tulokset 

Tilaajien näkökulma 

Tilaajat pitävät pääurakoitsijoiden toiminnassa laadullisiin tavoitteisiin liittyvistä tekijöistä 

tärkeinä yhteistyön toimivuutta ja pääurakoitsijan palveluhenkisyyttä. Lisäksi tilaajat arvostavat, 

että pääurakoitsija viestii tilaajalle projektin lopputulokseen vaikuttavista tekijöistä ja että tilaaja 

on tietoinen projektin tilanteesta. Tilaajat arvostavat myös sitä, että pääurakoitsijan toiminta ja 

projektinhallinta on systemaattista ja suunnitelmallista. Osaltaan tämä vaikuttaa myös siihen, 

että projektin ajalliset tavoitteet on saavutettu. Tilaajat arvioivat projektin laatua siten myös 

ajallisen toteutuksen näkökulmasta. 

Tilaajat näkevät pääurakoitsijan toiminnassa kehityskohteina riskienhallinnan 

systemaattisuuden ja kattavuuden. Epävarmuuden hallitseminen on siten tilaajan näkökulmasta 

keskeistä, eikä siihen varautuminen ole sillä tasolla kuin tilaajat sen toivoisivat olevan. Tilaajien 

näkökulmasta myös taloudellisten vaatimusten saavuttamisen varmistaminen ontuu 

pääurakoitsijoiden toiminnassa.  

Vahvuusalueita pääurakoitsijan toiminnassa ovat yhteistyö tulevien asukkaiden ja käyttäjien 

kanssa sekä ylipäätään se, että tilaajan tavoitteet projektille on ymmärretty hyvin. 

 



Rakennuttajien näkökulma 

Rakennuttajien tyytyväisyyteen ja laatukokemukseen vaikuttavat eniten pääurakoitsijan 

projektin viimeistelyyn ja luovutukseen liittyvät osa-alueet. Erityisesti talotekniikan 

toimivuudelle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen on keskeistä laatukokemuksen 

synnyttäjänä. Myös rakentamisen johtaminen kokonaisuutena on erittäin keskeisessä asemassa 

laadun tekijänä. 

Pääurakoitsijan toiminnan kehityskohteita on kuitenkin useita. Keskeisin kehityskohde liittyy 

aliurakoitsijoiden toiminnan ohjaamiseen sekä aliurakoitsijoiden osaamisen ja ammattitaidon 

varmistamiseen. Myös riskienhallinnan ja laadunvarmistuksen systemaattisuus ja kattavuus 

vaativat kehityspanoksia.  

Vahvuusalueita pääurakoitsijoiden toiminnassa rakennuttajien näkökulmasta on yhteistyön 

toimivuus ja joustavuus. Myös pääurakoitsijan työnjohtoon rakennuttajat ovat tyytyväisiä; 

työnjohto on ammattitaitoista sekä heidän luotettavuus ja vastuuntunto ovat hyvällä tasolla. 

Suunnittelijoiden näkökulma 

Suunnittelijat muodostavat näkemyksen urakoitsijan työn laadusta pitkälti pääurakoitsijan 

projektinhallinnan suunnitelmallisuuden ja systemaattisuuden kautta. Myös pääurakoitsijan 

hyvä ongelmanratkaisukyky heijastuu suunnittelijoiden näkemykseen urakoitsijan toiminnan 

laadukkuudesta. Suunnittelijoiden näkökulmasta urakoitsijan toiminnassa on ongelmia, mikäli 

em. tekijät eivät ole kunnossa. 

Kehityskohteita suunnittelijat näkevät aliurakoitsijoiden henkilöstön osaamisessa sekä 

ammattitaidossa. Suunnittelijoiden mielestä kehitettävää on myös siinä, etteivät urakoitsijat 

esitä riittävästi hyviä vaihtoehtoratkaisuja suunnitteluratkaisuiksi tai niiden toteuttamiseksi. 

Myös pääurakoitsijan tekemässä dokumentaation täsmällisyydessä on parantamisen varaa. 

Vahvuusalueet pääurakoitsijan toiminnassa liittyvät urakoitsijan henkilöstön osaamiseen ja 

ammattitaitoon sekä yhteistyömenettelyiden toimivuuteen ja joustavuuteen. 

Aliurakoitsijoiden näkökulma 

Aliurakoitsijoiden näkökulmasta pääurakoitsijan toiminnan laadukkaaksi kokemisessa keskeisin 

vaikuttava tekijä on pääurakoitsijan hyvä ongelmanratkaisukyky. Kehityskohteina aliurakoitsijat 

näkevät pääurakoitsijan toiminnassa projektinhallinnan suunnitelmallisuuden ja 

systemaattisuuden. Myös pääurakoitsijan ajallinen hallinta vaatii aliurakoitsijoiden 

näkökulmasta kehittämistä. Vahvuusalueet liittyvät pääurakoitsijan työnjohdon ammattitaitoon 

ja osaamiseen sekä yhteistyön toimivuuteen ja joustavuuteen. 

Pääurakoitsijoiden kannalta aliurakoitsijoiden toiminnassa keskeisin laatuun vaikuttava tekijä on 

se, että aliurakoitsija on korjannut havaitut virheet ja puutteet sovitusti. Kehityskohteina 

pääurakoitsijat näkevät aliurakoitsijan projektinhallinnan suunnitelmallisuuden ja 

systemaattisuuden sekä laadunvarmistukseen liittyvien menettelyiden systemaattisuuden. 

Vahvuusalueet liittyvät aliurakoitsijoiden henkilöstön osaamiseen ja ammattitaitoon sekä 

yhteistyöhön pää- ja aliurakoitsijoiden kesken. 



Menetelmän kuvaus 

Rakentamisen laatu koostuu rakennushankkeen eri osapuolten toiminnasta ja yhteistyöstä. 

Projektipalautteen keskeinen tehtävä on parantaa rakentamisen laatua, asiakastyytyväisyyttä ja 

eri osapuolten yhteistyötä. Kuitenkin yritykset ja organisaatiot hyödyntävät projektipalautteella 

tuotettua tietoa kokemusten mukaan vielä varsin vähän ja palautetiedon soveltaminen 

käytännön johtamiseen ja laadun parantamiseen on haasteellista. Osaltaan tätä voi selittää 

puutteellinen tilastollinen analyysi. Keskiarvotarkastelu kertoo tyytyväisyyden tasosta, ja se sopii 

aineiston kuvailevaan tilastolliseen analyysiin, mutta pelkästään keskiarvojen avulla ei päästä 

aineistoon vielä kovinkaan syvälle. Tarkempaan tulokseen voidaan päästä tutkimalla ja 

mallintamalla eri tekijöiden välistä riippuvuutta, esimerkiksi tilastollisen regressiomallin avulla. 

Usein tällaisia tuloksia on kuitenkin vaikea tulkita ja ne vaativat erityistä perehtymistä metodin 

käyttöön.  

Rakennushankkeen eri osapuolten kokemaan laatuun vaikuttavien tekijöiden selvittäminen on 

kuitenkin tärkeää, jotta rakentamisen laatua voidaan kehittää. Nyt palauteaineiston 

analysoinnissa on sovellettu ns. laatutekijä-analyysiä, jossa yhdistyvät edellä mainitut 

keskiarvojen vertailut sekä projektin eri tekijöiden väliset riippuvuustarkastelut1. Laatutekijä-

analyysi on kehitetty käytännön johtamisen monipuoliseksi tueksi, ja se auttaa suuntaamaan 

kehitystoimenpiteitä tehokkaasti. Tarkoituksena on selvittää, mitä tekijöitä hankkeen eri 

osapuolet painottavat hankkeen onnistumisessa ja osapuolten tyytyväisyyttä pääurakoitsijan 

tuottamaan laatuun. Laatutekijä-analyysin avulla saadaan selville projektin eri-osa-alueiden 

vahvuuksia ja kehityskohteita sekä voidaan priorisoida eri tyytyväisyystekijöitä.  

Laatutekijä-analyysin avulla laatuun vaikuttavat tekijät voidaan jakaa karkeasti neljään lohkoon, 

joista keskeisimmät sijaitsevat kuvion yläosassa (kuva): 

 Kehityskohteet (vasemmalla ylhäällä), joissa tyytyväisyys on alhainen ja selitysaste suuri. 

 Vahvuusalueet (oikealla ylhäällä), joissa sekä selitysaste että tyytyväisyys saavat suuria 

arvoja. 

 Mahdollisen ylisuorittamisen alueet (oikealla alhaalla), joissa tyytyväisyys on korkea, mutta 

toisaalta alueen tekijöiden selitysaste on alhainen. 

 Matalan prioriteetin kohteet (vasemmalla alhaalla), joissa sekä tyytyväisyys että selitysaste 

ovat alhaisella tasolla.  

Projektin laadun kehittämisen ja projektipalautteen hyödyntämisen kannalta oleellisimpia ovat 

tekijät, joilla on suuri vaikutus osapuolen kokemaan laatuun, mutta vain alhainen tyytyväisyyden 

taso. Näihin tekijöihin tulisi kiinnittää huomiota ja varmistaa, että vahvuusalueiden hyvä 

suorituskyky ja laatu säilyvät myös tulevaisuudessa.  

 

                                                           
1 Katso menetelmästä tarkemmin: 
Kärnä, S. & Julin, P. (2015), "A framework for measuring student and staff satisfaction with university campus 
facilities", Quality Assurance in Education, Vol. 23 Iss 1. pp. 47 - 66 



 

Kuva. Laatutekijä-analyysin eri ulottuvuudet.  

Kehityskohteet Vahvuusalueet

”Ylisuorittamisen”
alueet

Matalan 
prioriteetin
kohteet



Yhteenveto  

Projektin osapuolten tyytyväisyyteen pääurakoitsijan tuottamasta laadusta eniten vaikuttavat 

tekijät: 

  

• Urakoitsijan yhteistyo n 
toimivuus ja 
palveluhenkisyys 

• Urakoitsija on antanut 
riitta va sti tietoa projektin 
lopputulokseen 
vaikuttavista tekijo ista  

• Urakoitsijan 
projektinhallinta on 
suunnitelmallista ja 
systemaattista 

• Urakoitsija on 
saavuttanut  projektin 
aikataulutavoitteet 

Tilaaja 

• Talotekniikan 
toimivuudelle 
asetetut tavoitteet on 
saavuttu 

• Pa a urakoitsija on 
johtanut 
rakentamista 
kokonaisuutena hyvin 

Rakennuttaja 

• Pa a urakoitsijalla on 
hyva  ongelman-
ratkaisukyky 

Aliurakoitsija 

• Pa a urakoitsijan 
projektinhallinta on 
suunnitelmallista ja 
systemaattista 

• Pa a urakoitsijalla on 
hyva  ongelman-
ratkaisukyky 

Suunnittelija 



Yhteenveto 

Pääurakoitsijan kehityskohteet projektin eri osapuolten näkökulmasta 

 

• Riskienhallinnan 
systemaattisuus ja 
kattavuus 

• Rakentamiselle 
asetettujen 
taloudellisten 
tavoitteiden 
saavuttaminen 

Tilaaja 

• Pa a urakoitsijan 
laadunvarmistuksen 
suunnitelmallisuus ja 
tehokkuus 

• Aliurakoitsijoiden 
toiminnan ohjaus 

• Riskienhallinnan 
systemaattisuus ja 
kattavuus 

• Aliurakoitsijoiden 
osaaminen ja 
ammattitaito 

Rakennuttaja 

• Pa a urakoitsijan 
projektinhallinnan 
suunnitelmallisuus ja 
systemaattisuus 

• Rakentamisen 
ajallinen hallinta 

Aliurakoitsija 

• Aliurakoitsijoiden 
osaaminen ja 
ammattitaito 

• Pa a urakoitsijan 
esitta ma t 
vaihtoehtoratkaisut 

• Pa a urakoitsijoiden 
dokumentaation 
ta sma llisyys 

Suunnittelija 


